النقاب الوطني للتعلي العالي

الٚبا٭ في  2ما ٝٙة2ة2
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عقٖ امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي اجتماعا يڤم ااثنيڗ  2ما ٝٙة2ة 2أعقبڢ اجتماع بيڗ ه٘ا اأخيڇ
ڣالسيٖ الڤٛي ٚامنتٖب امكلڀ بقطاع التعليږ العالي ڣالبحن العلمي ڣالطاقږ الڤٛاٙڬ امٚافڄ لڢ ،ڣفڄ ااتفاځ حڤڋ دڣٙيغ
ااجتماعاػ بيڗ الڤٛاٙع الڤصيغ ڣامكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ،بهٖف الڤقڤف علګ التقٖم الحاصل في أعماڋ
اللجنغ الخاصغ بالنظام اأساس ي لهيئغ اأسات٘ع الباحثيڗ ڣأجٚأع ما تږ ااتفاځ حڤلڢ من قبل بيڗ الطٚفيڗب
ڣقٖ أكٖ امكتظ الڤطني علګ دقغ امٚحلغ التي تم ٚمنها منظڤمغ التعليږ العالي ڣالبحن العلمي ڣامطبڤعغ بالڤثيڇع فائقغ
السٚعغ التي تعمل بها الڤٛاٙع في ما يخ ٨عٖاد النمڤٗه البيٖاغڤجي الجٖيٖ في م سساػ التعليږ العالي ٗاػ ااستقطاب
امفتڤحب ٗلڊ التسٚع ال٘ڬ لن يكڤڗ ا علګ حساب العمل الجاد ڣالفعاڋ لأسات٘ع في شعبهږ ڣانخٚاطهږ اإٙادڬ في عمليغ
اإصاح ،ڣبالتالي علګ حساب جڤدع امنتڤهب
فيما يخ ٨التقٖم الحاصل في عمل اللجنغ امتتڇكغ امتعلقغ بالنظام اأساس ي لأسات٘ع الباحثيڗ يسجل امكتظ
الڤطني يجابا مڤافقغ الڤٛاٙع علګ امباد ام سسغ للنظام امٚتقظ امقتڇحغ من طٚف النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ڣالتي
يمكن يجاٛها في نظام أساس ي:
 في طا ٙالڤظيفغ العمڤميغ؛
 متتمل علګ طاٙين ڣبمٖخليڗ (الضامنيڗ للجاٗبيغ ڣالتحفيڈ ڣاانفتاح)؛
 يثمن امكتسظ من النظام الحالي؛
 يعتبڇ اأقٖميغ العامغ عنٖ اإفٚاٹ؛
 يٚد ااعتبا ٙللمكانغ امتميڈع أهل العلږ ڣامعٚفغب
ڣقٖ اتفڄ الجانباڗ علګ ٙفٸ ڣثيڇع عمل اللجنغ لګ اجتماعيڗ كل أسبڤع ابتٖاء من اأسبڤع الجاٙڬ ،ڣع ٩ٚامتٚڣع
النهائي في ااجتماع امقبل بيڗ الڤٛاٙع ڣامكتظ الڤطني ليڤم  24ما ٝٙة2ة2ب
من جهغ أخٚڥ ،عبڇ أعضاء امكتظ الڤطني عن استيائهږ من التأخيڇ الحاصل في صٖڣ ٙامٚسڤم امتعلڄ بنقٰ ااتفاځ
حڤڋ الڤضعيغ اإداٙيغ ااستثنائيغ في طا" ٙأستاٗ التعليږ العالي" ،ڣ بٚفٸ ااستثناء عن اأسات٘ع الباحثيڗ حاملي الٖكتڤٙاه
الفٚنسيغب
بخصڤص امٚاك ٜالجهڤيغ مهن التڇبيغ ڣالتكڤين ڣمٚك ٜالتڤجيڢ ڣالتخطيٰ التڇبڤڬ ڣمٚك ٜتكڤين مفتش ي التعليږ ي كٖ
امكتظ الڤطني علګ:
 التتبن بتكل حاسږ بضٚڣٙع تمكيڗ ه٘ه امٚاك ٜمن الصفغ ام سساتيغ التي ت هلها للقيام بجميٸ مهام التكڤين
ڣالتأطيڇ ڣالبحن ،بتكل كامل غيڇ منقڤص انسجاما مٸ كل مڤاد القانڤڗ ةةبتة دڣڗ استثناء؛
ٙ فضڢ امطلڄ لكل التڤجهاػ التي تنحڤ في اتجاه مصادٙع اختصاصاػ امٚاك ٜالبيٖاغڤجيغ ڣاإداٙيغ ڣاماليغ؛
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ٙ فٸ ااستثناء عن كل الٖكاتٚع العامليڗ بامٚاك ٜڣٗلڊ بتمكينهږ من طا" ٙأسات٘ع التعليږ العالي مساعٖ" بالصيغغ
التي تجبڇ الض ٙٚال٘ڬ لحقهږ لسنيڗ طڤيلغ.
ڣعليڢ ،ڣڣعيا منڢ بخطڤٙع ڣدقغ امٚحلغ الحٚجغ التي تم ٚمنها منظڤمغ التعليږ العالي ڣالبحن العلمي؛ ڣحٚصا منڢ
علګ الڤفاء لٖڣ ٙامٖافٸ عن طابٸ امٚفڄ العام للمنظڤمغ باعتباٙه حقا من حقڤځ امڤاطنغ ڣال٘ڬ ما انفكت تلعبڢ النقابغ
الڤطنيغ للتعليږ العالي من٘ نتأڴها قبل ستغ عقڤد؛ ڣ يمانا منڢ بضٚڣٙع اإصاح التمڤلي التي يستٖعيها حاڋ التعليږ العالي
ببادنا ،ف ڗ امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي:
 يح٘ ٙمن اآثا ٙالسلبيغ التي يحٖڵها التماطل في التعاطي اإيجابي مٸ اانتظاٙاػ امتٚڣعغ للسيٖاػ ڣالسادع
اأسات٘ع الباحثيڗ في مقابل التسٚع املحڤٱ في خٚاه النظام البيٖاغڤجيٗ ،لڊ التسٚع ال٘ڬ يس يء لفكٚع
اإصاح أصا؛
 يجٖد مطالبتڢ للڤٛاٙع الڤصيغ بالڤفاء ما سبڄ أڗ تعهٖػ بڢ مٸ النقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي في البياڗ
امتتڇڅ ليڤم 4ت نڤنبڇ 9تة 2فيما يخ ٨عطاء الوق الكافي لتحقيڄ متاٙكغ فعليغ لأسات٘ع الباحثيڗ انطاقا
من شعبهږ ڣاأخ٘ بعيڗ ااعتبا ٙماحظاڴهږ ڣاقتڇاحاڴهږ؛ كما يٚف ٬قطعا استغاڋ ظٚفيغ اإصاح البيٖاغڤجي
لإجها ٛعلګ امكتسباػ ڣعلګ ٙأسها الٖڣ ٙاأساس ي ال٘ڬ تضطلٸ بڢ التعظ في م سساػ التعليږ العالي؛
 يح٘ ٙمن مغبغ اإمعاڗ في سياسغ ٙبح الڤقت ڣف ٩ٚاأم ٚالڤاقٸ التي قٖ تنج٘ب لها الحكڤمغ ڣفڄ مقاٙبغ
مڤاٛناتيغ صٚفغ ،في الڤقت ال٘ڬ تتطلظ حالغ ااستعجاڋ التي يعيتها التعليږ العالي ٙادع سياسيغ صادقغ
لإصاح ،ڣما يستڤجبڢ من تڤفيڇ شٚڣ٭ النجاح ڣعلګ ٙأسها ااستجابغ للتطلعاػ امتٚڣعغ لأسات٘ع الباحثيڗب
تلڊ امقاٙبغ التي تأتي دائما بعكس امبتغګ ،كما أثبتت ٗلڊ التجاٙب السابقغ ،م كٖع قصڤٙا في النظ ٚڣ هٖاٙا
للماڋ ڣالڤقت؛
َ
 ي كٖ استعٖاد اأسات٘ع الباحثيڗ ،م طٚين بالنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي ،للڤقڤف سٖا منيعا في ڣجڢ أڬ
محاڣلغ تٚڣم للنيل من طابٸ امٚفڄ العام للتعليږ العالي ڣتعبٖ الطٚيڄ أمام قطاع الٚيٸ؛
 يدعو اللجن اإداري للنقاب الوطني للتعلي العالي لاجتماع يوم اأحد  29مارس ة2ة.2
ڣفي الختام ،يهيظ امكتظ الڤطني للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي بالسيٖاػ ڣالسادع اأسات٘ع امٜيٖ من التعبئغ ڣأخ٘
الڤقت الكافي ڣالضٚڣٙڬ ال٘ڬ يتطلبڢ اإعٖاد الجٖڬ متٚڣع اإصاح البيٖاغڤجي ،كما يهيظ بامكاتظ الجهڤيغ ڣامكاتظ امحليغ
للنقابغ الڤطنيغ للتعليږ العالي الحٚص علګ التڈام امس ڣليڗ في ام سساػ أڣ الجامعاػ بامنهجيغ التتاٙكيغ الفعليغب
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